
Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca de Niterói 
Cartório da 6ª Vara Cível 
Visconde de Sepetiba, 519 3º andarCEP: 24020-206 - Centro - Niterói - RJ Tel.: 2613-9792   e-mail: nit06vciv@tjrj.jus.br 

Fls. 
Processo: 0011962-14.2020.8.19.0002

Processo Eletrônico
 

Classe/Assunto: Execução de Título Extrajudicial - CPC - Execução de Obrigação de Fazer - Não
Fazer  
 
Exequente: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACIO ICARAI
Síndico: EUFRONIO JOSE D¿ALMEIDA FILHO
Executado: CLAUBER LOPES FERRO
Executado: MINERVINA BAPTISTA SCUDINO FERRO
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Gabriel Stagi Hossmann

Em 07/05/2020

Decisão              

1.  Recebo a emenda à inicial. Procedam-se todas as anotações pertinentes.

2. Pretende a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, o imediato cumprimento do
acordo  entabulado  com o  primeiro  e  segundo réus,  consistente  que  o  terceiro  réu,  filho  dos
demais,  não  mais  resida  no  imóvel  de  titularidade  daqueles,  em  razão  de  reiterados
comportamentos inadequados do mesmo no âmbito do condomínio autor. 

Considerando que o acordo colacionado aos autos não traz a assinatura do terceiro réu, e pelo
tempo decorrido,  o mesmo já poderá ter desocupado o imóvel de propriedade dos seus pais,
entendo necessário  que  antes  de se  decidir  sobre  o  pedido de  tutela  de urgência,  possa se
oportunizar  aos  réus,  manifestação  acerca  da  tutela  pretendida.  Logo,  em  razão  do  caráter
emergencial, intimem-se as partes rés, por Oficial de Justiça e nos endereços declinados na inicial,
para a devida manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Apesar  disso,  os  fatos  narrados  na  inicial  são  gravíssimos  e  comprovam  que  o  terceiro  réu
apresenta conduta antissocial e coloca a integridade física e psíquica dos demais condôminos em
risco. 

Com efeito, já houve duas assembleias condominiais que aplicaram a multa prevista no art. 1337
do Código Civil. 

Contudo, apesar de ter havido outra assembleia,  não deliberaram ainda sobre a aplicação da
multa em décuplo conforme prevê o art. 1337 do parágrafo único do mesmo código. 

Não obstante,  é  possível  nos termos do art.  536,  §1º  do CPC a aplicação da penalidade de
remoção  de  pessoas  nos  casos  em  que  a  presença  de  uma  pessoa  em  um  ambiente  de
coletividade seja considerado antissocial. 

Isso sem contar que o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do STJ editou o Enunciado de 508 em
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sua V Jornada de Direito Civil que diz:

Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função
social da propriedade (Arts. 5º, XXIII, da CF/88 e 1.228, §1º do CC/02) e a vedação ao abuso do
direito (Arts. 187, e 1.228, §2º, ambos do CC/02) justificam a exclusão do condômino antissocial,
desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do artigo 1.337 do CC
delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao
devido processo legal.

Portanto, diante de todos os fatos narrados, defiro ao menos inaudita altera pars o item b.3 razão
pela qual determino que os Réus cumpram estritamente as obrigações previstas na convenção de
condomínio bem como as previstas no art.  1336, IV do CC/02, sob pena de incorrer na pena
prevista por descumprimento de ordem judicial,  bem  como  que  seja  fixada  multa  por  cada
descumprimento  no  montante  de  R$10.000,00  (dez  mil reais); 

3.  Esgotado o  prazo acima assinalado,  com ou sem a manifestação das partes  rés,  venham
conclusos para análise da tutela pretendida. 

Niterói, 07/05/2020.

Gabriel Stagi Hossmann - Juiz em Exercício

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Gabriel Stagi Hossmann

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4BCS.FE4M.G18M.GJN2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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